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  لهشنىڭ ھۆكمى توغرىسىداكمىراج كېچىسىنى تهبرى

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھقا خاستۇر، 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە 

  . ھابىلىرغا ئالالھنىڭ رەھمهت ساالملىرى بولسۇنسا

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم كىچىدە (ھهقىقهتهن مىراج كېچىسى 

مهككىدىى مهسچىتى ھهرامدىن پهلهستىندىكى ئهقسا مهسچىتىگه بېرىپ 

ئۇ جايدىن يهتته قات ئاسمانغا ئۆرلهپ ئالالھنىڭ ھوزۇرىغا چىقىپ قايتىپ 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ ئالالھ تائاال ) چۈشكهن كېچه

ھهقىقى ئهلچى ئىكهنلىكىنى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالالھ ھوزۇرىدىكى 

ھۆرمىتىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان كاتتا 

شۇنداقال ئالالھنىڭ قۇدرىتىنىڭ چهكسىز ۋە . ئاالمهتلىرىنىڭ بىرىدۇر

 ئالى ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدىغان ئورنىنىڭ ھهممه خهلقتىن يۇقىرى ۋە

« :ئاالمهتلهرنىڭ بىرى بولۇپ ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

) مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا(پاكدۇر، ئۇ ) بارچه نۇقساندىن(ئالالھ

يهنى (قۇدرىتىمىزنىڭ دەلىللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن، بهندىسىنى

ى ھهرامدىن ئهتراپىنى بىر كېچىدە مهسچىت) مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى

بهركهتلىك قىلغان مهسچىتى ئهقساغا ئېلىپ كهلدى، ھهقىقهتهن ئالالھ 

ئىسرائ . »ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغىچىدۇر، ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغىچىدۇر

   ئايهت-١سۈرىسى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن كۆپچىلىك ساھابىالر رىۋايهت قىلغان 

يهىسساالم ئاسمانالرغا ئۆرلىتىلدى، ھهقىقهتهن پهيغهمبهر ئهله«: ھهدىسته

ھهممه ئاسمانالرنىڭ ئىشىكلىرى ئىچىلدى ھهتتا يهتتىنچى ئاسماندىن 



 ٢

ئۆتتى، ئالالھ بىلهن سۆزلهشتى، ئالالھ ئۆز ئىرادىسى بىلهن پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمغا سۆزلىدى، بهش ۋاقىت ناماز بۇ كېچىدە پهرز قىلىندى، 

للىك ۋاقىت ناماز پهرز قىلىنغانىدى، دەسلهپته بىر كىچه كۈندۈزدە ئه

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھتىن ئهللىك ۋاقىت نامازنى 

يهڭگىللىتىپ بېرىشنى قايتا قايتا تهلهپ قىلدى، ئالالھ ئاخىردا نامازنى 

بىر كىچه كۈندۈزدە بهش ۋاقىت قىلىپ ساۋابتا ئهللىك ۋاقىت نامازغا 

ىڭ بىزلهرگه ئاتا قىلغان بارلىق نېمهتلىرىگه باراۋەر قىلدى، ئالالھن

پهيغهمبهر . ھېسابسىز شۈكۈر ئېيتىمىز ۋە ماختايمىز

مهككىدىن پهلهستىندىكى ئهقسا مهسچىتىگه بېرىپ ئۇ (ئهلهيهىساالم

جايدىن يهتته قات ئاسمانغا ئۆرلهپ ئالالھنىڭ ھوزۇرىغا چىقىپ قايتىپ 

قا ئايالردا بولغانلىغىنى بۇ كېچىنىڭ رەجهپ ئېيىدا ياكى باش) چۈشكهن

بىلدۈرىدىغان سهھىه ھهدىسلهر رىۋايهت قىلىنمىغان، بۇ توغرىدا پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمغا نىسبهت بىرىلگهن ھهدىسلهرنى ھهدىسشۇناس ئالىمالر 

  . سهھىه دەپ بېكىتمىگهن

ئالالھنىڭ بۇ كېچىنىڭ ئېنىق ۋاقتىنى كىشىلهردىن 

ىتى ھىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى زات ئۇنتۇلدۇرىشىمۇ ئالالھنىڭ ناھاي

ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ، ئهگهر بۇ كېچىنىڭ ۋاقتى ئېنىق بولغاندىمۇ 

مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ كېچىگه مهلۇم ئىبادەتلهرنى خاسالشتۇرۇپ يىغىلىش 

ئۆتكۈزۈشى توغرا ئهمهس؛ چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ۋە ساھابىالر بۇ 

 كېچه ئۈچۈن تهبرىكلهش مۇراسىمى كىچىدە بىر يهرگه يىغىلىپ، بۇ

بۇ كېچىگه خاسالشتۇرۇپ ئايرىم ئىبادەتلهرنىمۇ قىلمىغان، . ئۆتكۈزمىگهن

ئهگهر بۇ كىچىدە ئايرىم ئىبادەتلهرنى قىلىش دىندا كۆرسىتىلگهن بولسا 
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بۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ئۈممهتلىرىگه ئاغزاكى ياكى ئهمهلىي 

ئىش ساھابىالر ئارىسىدا كهڭ تارىالتتى، ھهرىكىتى بىلهن يهتكۈزەتتى، بۇ 

ئۇالر بۇنى كېيىنكىلهرگه يهتكۈزەتتى، ئۇالردىن بىزلهرگىمۇ يېتهتتى، 

ساھابىالر، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئۇممهت ئېهتىياجلىق بولغان 

نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى كېيىنكىلهرگه يهتكۈزگهن، دىندىن ھېچقانداق 

لكى ھهرقانداق بىر ياخشىلىق بولىدىكهن بىر ئىشنى چاال قويمىغان به

ئۇالر بۇ ياخشى ئىشنى ھهممىدىن بۇرۇن قىلغان، ئهگهر بۇ كىچىدە ئايرىم 

ئىبادەتلهرنى قىلىش دىندا كۆرسىتىلگهن بولسا بۇنى ئۇالر ھهممىدىن 

بۇرۇن قىالتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم كىشىلهر ئارىسىدىكى ئهڭ سهمىمى 

 بۇيرۇقىنى تولۇق يهتكۈزۈپ ئهلچىلىك ئامانىتىنى ساداقهتمهن، ئالالھنىڭ

كامىل ئادا قىلغان زات بولۇپ، ئهگهر بۇ كېچىنى ئۇلۇغالپ مهلۇم 

ئىبادەتلهرنى قىلىش ئالالھنىڭ دىنىدىكى ئىشالردىن بولغان بولسا 

پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم بۇ ئىشقا ھهرگىزمۇ سهل قارىمايتتى ۋە بۇنى 

  . سۆزلىگهن بوالتتىيوشۇرماستىن ئۆز ئۈممىتىگه

پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ۋە ساھابىالردىن بۇ كېچىنى ئۇلۇغالپ مهلۇم 

ئىبادەتلهرنى قىلىش كۆرۈلمىگهندىكىن كىيىنكى كىشىلهرنىڭ بۇنداق 

قىلىشى ئىسالم دىنىدىكى ئىبادەتتىن دەپ قارالمايدۇ، ئالالھ تائاال بۇ 

ئالالھ ۋە . پ بهردىئۇممهتنىڭ دىنىنى كامىل قىلىپ نېمىتىنى تولۇقال

ئۇنىڭ رەسۇلى بۇيرۇمىغان ئىشالرنى ئويدۇرۇپ چىقىپ 

ئىبادەتلهشتۇرىۋالغان كىشىلهرگه ئوچۇق رەددىيه بهردى، ئالالھ تائاال قۇرئان 

كهرىمنىڭ مائىدە سۈرىسىدە ئىسالم دىنىنىڭ پهيغهمبهر 

ق ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتلىقىدا تاكامۇلالشقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇندا
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بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلهرگه نېمىتىمنى «:دېدى

ئالالھ . »تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم

ئالالھ  ئۇالرنىڭ «:تائاال قۇرئان كهرىمنىڭ شۇرا سۈرىسىدە مۇنداق دېدى

رى بارمۇ؟ رۇخسهت قىلمىغان نهرسىلهرنى دىن قىلىپ بېكىتكهن مهبۇدلى

ئالالھ نىڭ ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازابىنى قىيامهتكىچه تهخىر قىلىش (

ھۆكمى بولمىسا ئىدى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئهلۋەتته ) توغرىسىدىكى

يهنى (زۇلۇم قىلغۇچىالر)ئۆزلىرىگه(ھۆكۈم چىقىرىلغان بوالتتى،) دۇنيادىال(

  .»قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ)كافىرالر

« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىنغان سهھىه ھهدىسلهردە

پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ بىدئهتتىن ئاگاھالندۇرۇپ بۇنىڭ ئوچۇق 

ئاشكارا ئازغۇنلۇق ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ ئۇممهتنى بۇنىڭ خهتىرى ۋە 

 بۇ توغرىدا رىۋايهت. بۇنىڭغا يېقىنلىشىشتىن ھهزەر ئهيلهشكه چاقىردى

 ئۇنىڭدىن رازى  ئالالھ(ئائىشه ئانىمىز «: قىلىنغان سهھىه ھهدىسلهردىن

دىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق ) بولسۇن

كىمكى بىزنىڭ ئىشىمىزدا يوق نهرسىنى پهيدا قىلسا، بۇ ئىش « : دېگهن

 رىۋايهت دىن) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن(جابىر. »رەت قىلىنىدۇ 

قىلىنغان ھهدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جۈمه كۈنىدە سۆزلىگهن 

سۆزنىڭ ياخشىسى ئالالھنىڭ كىتابى، « :خۇتبىسىدە مۇنداق دېگهن 

يولنىڭ ياخشىسى مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ تۇتقان يولى، ئىشالرنىڭ 

ر، ئهڭ ئهسكى، ناچارلىرى دىننىڭ سىرتىدا يېڭىدىن پهيدا بولغان ئىشال

دىننىڭ سىرتىدا يېڭىدىن پهيدا بولغان ئىشالرنىڭ ھهممىسى 
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ئازغۇنلۇقنىڭ ھهممىسى «، يهنه بىر ھهدىسته »ئازغۇنلۇقتىن ئىبارەت

  .دېگهن » دوزاختا

دىن رىۋايهت ) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن(ئىرباز ئىبنى سارىيه

ى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه ناھايىت« : قىلىنغان ھهدىسته

تهسىرلىك بىر نهسىههت قىلدىكى، ئۇنىڭدىن قهلبلىرىمىز تىترەپ كهتتى، 

بۇ ۋەز ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى: كۆزلىرىمىزدىن ياش تۆكۈلدى، بىز

نهسىههت ۋىداالشقۇچىنىڭ سۆزلىرىگه ئوخشاپ كهتتىغۇ، بىزگه يهنه 

 سىلهرگه ئالالھدىن: پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم. نهسىههت قىلسىال، دېدۇق

قورقۇشقا، ئهگهر ئىچىڭالردىن سىلهرگه بىر قارا تهنلىك قۇل باشلىق 

بولسىمۇ، ئۇنىڭ بۇيرۇغىنى ئاڭالشقا ۋە ئىتائهت قىلىشقا نهسىههت 

قىلىمهن، ئىچىڭالردىن كىمكى ئۇزۇن ياشىسا كۆپ ئىختىالپالرنى كۆرىدۇ، 

سىلهر مىنىڭ سۈننىتىمنى ۋە ئۆزى توغرا يولدا بولغۇچى ۋە باشقىالرنى 

توغرا يولغا يېتهكلىگۈچى خهلىپىلهرنىڭ سۈننىتىنى چىڭ تۇتۇڭالر ۋە 

ئهمهل قىلىڭالر، بىدئهت ئىشالردىن  ئۇنىڭغا چىشىڭالرنى چىشلهپ تۇرۇپ 

  .دېدى» ھهزەر ئهيلهڭالر، ھهقىقهتهن ھهرقانداق بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر

پهيغهمبهر . بۇ مهزمۇندا سۆزلهنگهن ھهدىسلهر ناھايىتى كۆپ

االم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى، ئۇالردىن كىيىنكى ياخشى ئهلهيهسس

كىشىلهرنىڭمۇ ئۇممهتنى بىدئهت ئىشالردىن ئاگاھالندۇرۇپ تۇرغانلىقى 

ئىسپاتالندى، چۈنكى بىدئهت دېگهن دىندا ئهسلى يوق ئىشنى ئىبادەت دەپ 

قىلىش، ئالالھنىڭ ۋە دىننىڭ دۈشمهنلىرى بولغان، دىنغا يوق ئىشنى 

ھ بۇيرۇمىغان ئىشنى دىنى ئىش دەپ قىلىدىغان يهھۇدى، قېتىۋېلىپ ئالال

  . ناساراالرغا ئوخشاپ قالغانلىق بولىدۇ
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دىندا يوق بولغان ئىشنى دىنغا قېتىۋېلىش دېگهن ئىسالم دىننى 

تولۇق ئهمهس دېگهنلىكتۇر، بۇ دىنغا قىلىنغان چوڭ بۇزغۇنچىلىق ۋە 

» رنى پۈتۈن قىلدىمبۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭال«تۆھمهت، ئالالھ تائاالنىڭ 

دېگهن سۆزىگه قارمۇ قارشى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ ئۇممهتنى 

  .بىدئهتتىن ئاگاھالندۇرۇپ سۆزلىگهن ھهدىسلىرىگه زىت كېلىدۇ

بىز يۇقىردا سۆزلهپ ئۆتۈلگهن ئايهت ھهدىسلهرنىڭ ھهقىقهتنى دەپ 

مۇشۇ بىدئهتلهرنى ئىنكار قىلغۇچى كىشىلهرنى دەلىل جهھهتته 

يهنى پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ مهككىدىن ( نائهتلىنىدۇ قا

پهلهستىندىكى ئهقسا مهسچىتىگه بېرىپ ئۇ جايدىن يهتته قات ئاسمانغا 

ئۆرلهپ ئالالھنىڭ ھوزۇرىغا چىقىپ قايتىپ چۈشكهن بۇ كېچىنى 

خاتىرىلهشنىڭ بىدئهت ئىكهنلىكى، بۇنىڭ ئىسالم دىندا بۇيرۇلغان 

ئالالھ . دەپ ئۈمىت قىلىمهن) ىكىنىئىشالردىن ئهمهس ئىكهنل

مۇسۇلمانالرغا نهسىههت قىلىشنى، دىندا بۇيرىغان ئىشالرنى تولۇق بايان 

مهن . قىلىپ بېرىشنى پهرز قىلدى، بۇنى يوشۇرۇشنى ھارام دەپ بېكىتتى

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمنى بۇ بىدئهتتىن ئاگاھالندۇرۇشنى ئۆز 

بىدئهتتىن ئاگاھالندۇردۇم، بۇ بىدئهتلهر مهجبۇرىيىتىم دەپ قاراپ ئۇالرنى بۇ 

كۆپ جايالرغا تارالغان بولۇپ نۇرغۇن كىشىلهر بۇنى دىنىمىزدىن دەپ گۇمان 

ئالالھ بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىسالھ قىلىشقا . قىلىدۇ

مهسئۇل بولغۇچىدۇر، ئۇالرغا دىننى چۈشىنىدىغان چۈشهنچه ئاتا 

بارلىق مۇسۇلمانالرنى ھهقنى چىڭ تۇتۇپ قىلغۇچىدۇر، ئالالھ بىزنى ۋە 

بىدئهت ئىشالرنى تاشالشقا مۇۋەپپهق قىلسۇن، ئالالھ  مۇستهھكهم تۇرۇشقا، 

ئالالھ تائاالدىن ئۆزىنىڭ بهندىسى . ئۇ ئىشنىڭ ئىگىسى ۋە ئۇنىڭغا قادىردۇر



 ٧

ۋە ئهلچىسى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىساالمغا، ئائىله 

. ابىلىرىغا رەھمهت ساالم ۋە بهرىكهت تهلهپ قىلىمىزتاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساھ

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچى زاتتۇر

مىئراج كېچىسىنىڭ قايسى ئاينىڭ قايسى كېچىسىدە يۈز (

بهرگهنلىك توغرىسىدا ئىسالم تارىخشۇناسالر ئارىسىدا ئونالرچه ئىختىالپالر 

پ بولۇپ، ساھابىالر دەۋرىدە ئۇ كۈننىڭ خاس كېچه قىلى

، يېزىپ بېكىتىلمىگهنلىكى ۋە نورمال كېچه دەپ قارىغانلىقى سهۋەبىدىن

 تارىخشۇناسالر ئارىسىدا ئۇ كېچه توغرىدا ، شۇ سهۋەپلىكقالدۇرمىغان

دېمهك؛ مىراج كېچىسىدە ئاالھىدە ئىبادەت . ئوخشاشماسلىق يۈز بهرگهن

قىلىشنىڭ ياكى ئۇ كېچىنى ئۇلۇغالپ ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش بولسا 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىدىن ئهمهسلىكى، ساھابىالرنىڭ دەۋرىدىمۇ بۇ 

كېچىنىڭ قۇتلۇقالنمىغانلىقىنىڭ ئۆزى بىزنىڭمۇ ئۇ كېچىنى 

ئۇلۇغلىماستىن، بهلكى، نورمال كېچىدەك مۇئامىلىدە بولىشىمىزنى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن دىن نامى . تهقهززا قىلىدۇ

ى ئىشالرنى ئىبادەت دەپ ئوتتۇرىغا ئىلىپ چىقىش، گهرچه ئۇ بىلهن بهز

ئىشنىڭ كۆرۈنىشى توغرىدەك بولسىمۇ ئىسالم شهرىئىتى ئۇنداق ئىشالرنى 

سۈننهتته ياكى  چۈنكى؛ ئۇ ئىشالر قۇرئان، . بىدئهت دەپ قارايدۇ

ئالالھ ھهممىمىزنى توغرا . ساھابىالرنىڭ ئهسهرلىرىدە قهيت قىلىنمىغان

  ) -مۇھهررىر-.كلىسۇنيولغا يېته

    

   

     


